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Stellingen bijbehorende bij het proefschrift:

A Matter of Meaning

1.   Communicatie is een aangeboren vermogen van de mens (Colwyn Trevarthen).

2.   Trevarthen’s theorie over het zich ontwikkelende vermogen om betekenis te 
delen met anderen vormt een bruikbaar theoretisch kader om de kwaliteit van de 
communicatie zichtbaar te maken tussen personen met aangeboren doofblindheid 
en hun sociale partners.

3.   Problemen in de kwaliteit van de interpersoonlijke communicatie van personen 
met aangeboren doofblindheid en hun sociale partners zijn het resultaat van een 
complex samenspel tussen kenmerken van deze personen en de vaardigheden van 
hun sociale partners.

4.   Het is bij personen met aangeboren doofblindheid, net als bij personen die zien en 
horen, mogelijk om communicatie te meten op de door Trevarthen beschreven drie 
lagen van intersubjectiviteitontwikkeling (dit proefschrift). 

5.   De communicatie tussen personen met aangeboren doofblindheid en hun sociale 
partners kan worden gestimuleerd op de door Trevarthen beschreven drie lagen van 
intersubjectiviteitontwikkeling (dit proefschrift).

6.   Het is effectiever om sociale partners te ondersteunen bij het overbrengen, 
onderhandelen en delen van betekenissen met personen met aangeboren 
doofblindheid nadat zij zijn ondersteund bij de wederzijdse afstemming met 
deze personen, dan om sociale partners alleen te ondersteunen bij de wederzijdse 
afstemming (dit proefschrift).

7.   Sociale partners van personen met aangeboren doofblindheid kunnen complexere 
vormen van communicatie bij deze personen uitlokken (dit proefschrift).

8.   De interventie Hoge Kwaliteit Communicatie is in effectiviteit vergelijkbaar met de 
methode Contact als het gaat om communicatie op de door Trevarthen beschreven 
eerste laag van intersubjectiviteitontwikkeling, maar heeft daarnaast ook effect op 
de hogere lagen van intersubjectiviteitontwikkeling (dit proefschrift).

9.   Tijdens het vaststellen van de communicatiemogelijkheden van een persoon met 
aangeboren doofblindheid moet ook worden geëvalueerd in welke mate  de sociale 
partner zich afstemt op het gedrag en de emoties van deze persoon en de mate 
waarin de sociale partner het overbrengen, onderhandelen en delen van betekenis 
stimuleert.

10.  Sequentiële analyse van communicatiepatronen kan gebruikt worden om inzichtelijk 
te maken hoe een communicatie-interventie werkt en is daarmee aanvullend op 
statistische technieken die aantonen of een communicatie-interventie werkt.

11.  Een mens kan vaak meer dan hij denkt (Marius Damen).


